Szczegółowa oferta weselna

Jak zarezerwować termin?
Aby zarezerwować termin należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu
sprawdzenia dostępności terminu. Jeżeli data jest dostępna należy podpisać umowę, która jest
jedyną formą rezerwacji terminu. Zespół nie przyjmuje rezerwacji bez podpisania umowy.

Jak podpisać umowę?
Umowę można podpisać umawiając się na osobiste spotkanie z przedstawicielem zespołu.
Pobierany jest zadatek w wysokości 800zł. Umowa podpisywana jest z legalnie działającą
firmą. Wstępny scenariusz wesela ustalany jest w trakcie podpisywania umowy. Wszelkie
szczegóły, które nie zostały ustalone podczas spotkania, omawiane są telefonicznie lub
mailowo. Osobiste spotkanie z przedstawicielem zespołu jest jednorazowe.

Ile kosztuje dojazd? Jak daleko zespół dojeżdża? Co z noclegiem?
Zespół obsługuje wesela w okolicy woj. opolskiego. Jeżeli odległość przekracza 40km od
Krapkowic organizator zobowiązany jest zapewnić i opłacić zespołowi nocleg w lokalu, w
którym odbywa się wesele lub w jego bliskiej okolicy (dotyczy wesela dwudniowego). Do
100km od Krapkowic koszt dojazdu wliczony jest w standardowy koszt wesela. Powyżej
100km koszt dojazdu ustalany jest podczas podpisywania umowy.

Jak wygląda przebieg wesela?
1.
2.
3.
4.
5.

Przywitanie gości / pierwszy toast / zaproszenie do stołów
Obiad
Pierwszy taniec młodej pary / blok muzyczny
Do końca wesela: muzyka (ok 25min) / przerwa (ok 15min)
Między blokami muzycznymi:
 Konkursy, zabawy, dedykacje
 Tort weselny, atrakcje kulinarne
 Atrakcje dla dzieci, podziękowania dla rodziców
 Oczepiny (około północy)

Każdy z punktów jest odpowiednio zapowiedziany i skomentowany przez prowadzącego.
Wszelkie dodatkowe szczegóły scenariusza weselnego omawiane są z młodą parą podczas
trwania wesela.
Wszystkie zabawy i konkursy prowadzone są w sposób kulturalny.
Długość bloków muzycznych jest zależna od atmosfery panującej na parkiecie. Nie ma sztywno
określonych ram czasowych.

Do której godziny zespół gra?
Standardowo zespół gra przez 12 godzin od momentu wejścia młodej pary na salę w dniu
wesela oraz 5 godzin od rozpoczęcia poprawin. Istnieje możliwość przedłużenia wesela
maksymalnie o godzinę (koszt: 400zł). Nie ma możliwości przedłużenia poprawin.

Co z pierwszym tańcem?
Zespół proponuje utwory we własnej aranżacji następujących piosenek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kindla - Z kimś takim jak Ty
Universe - Jestem obok Ciebie
Universe - W perły zmienić deszcz
Universe - W taką ciszę
Justyna i Piotr - Ty i ja
Tomasz Karolak - Zabiorę Cię
Bee Gees - Islands in the stream
M.M. Maxis - Jedna na sto
Paweł Domagała – Weź nie pytaj

Możliwe jest zagranie innego utworu pod warunkiem, że znajduje się on w repertuarze zespołu.
Istnieje również możliwość odtworzenia utworu wybranego przez młodą parę. Należy przesłać
go na adres email przed weselem.

Jaki jest repertuar?
Nasz repertuar obejmuje kilkaset utworów polskich i zagranicznych. Muzyka na weselu jest
bardzo zróżnicowana, aby wszyscy, zarówno starsi jak i młodsi, znaleźli coś dla siebie.

Czy zespół prowadzi wywodziny / wyprosiny / wykupiny?
Tak, istnieje taka możliwość pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z przedstawicielem
zespołu. Koszt tej usługi wynosi 400zł. W ofercie posiadamy przygrywanie na instrumentach
(2 trąbki i akordeon), prowadzenie uroczystości oraz zagranie pieśni do błogosławieństwa.

Gdzie można nas posłuchać?
Informacje na temat otwartych imprez, na których gramy znajdują się na naszej stronie
internetowej www.zespol-presto.pl

Dekoracja światłem sal weselnych
Mamy przyjemność zaoferować nową usługę, jaką jest dekoracja światłem sal weselnych.
Oświetlenie sali na dowolny kolor pozwoli stworzyć niepowtarzalny klimat na weselu, świetnie
wkomponuje się w kolorystykę przyjęcia, a także stworzy piękne tło do zdjęć oraz filmu.
Dla klientów, którzy zdecydują się na dekorację światłem jako usługę dodatkową do oprawy
muzycznej przewidziana jest atrakcyjna cena!
Gramy na Twoim weselu? Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dekoracji światłem!
Przykładowe realizacje dekoracji światłem znajduje się w albumie na facebooku.

Kiedy się rozliczyć?
W przypadku wesela jednodniowego zapłata za wykonane usługi muzyczne następuje
bezpośrednio po zakończeniu wesela. W przypadku wesela dwudniowego – bezpośrednio po
zakończeniu poprawin.

Dane teleadresowe
Arek (sprawy organizacyjne)
tel. kom.: 888 373 244
e-mail: presto@wp.pl
www.zespol-presto.pl
Dobra k/Krapkowic (woj. opolskie)
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